
Thể lệ Chương trình khuyến mại 

“Trả tiền cước online – Nhận ngay ngàn quà tặng” 

1. Thời gian khuyến mại: Từ 05/04/2018 đến hết 30/06/2018 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh & Thành phố Hà Nội 

3. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu 

sử dụng dịch vụ và bồi hoàn cước dành cho Khách hàng thường xuyên 

4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Internet và dịch vụ Truyền hình FPT 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

- Đối với ưu đãi tặng e-voucher (phiếu mua hàng điện tử): Là khách hàng sử dụng dịch vụ 

Internet và dịch vụ Truyền hình FPT tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đăng 

ký Dịch vụ Thanh toán tự động AutoPay lần đầu và cam kết sử dụng Dịch vụ 3 (ba) tháng. 

- Đối với ưu đãi chiết khấu và bồi hoàn cước: Là Khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ 

Internet và dịch vụ Truyền hình FPT tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sử 

dụng Dịch vụ Thanh toán tự cước trên các kênh online. Khách hàng thường xuyên của FPT 

Telecom hưởng khuyến mại này khi thực hiện một trong số các giao dịch sau: 

(1) Thanh toán tự động AutoPay trên ứng dụng Hi FPT của FPT Telecom; 

(2) Thanh toán trực tuyến trả trước trên ứng dụng Hi FPT và/hoặc website 

https://member.fpt.vn của FPT Telecom; 

(3) Thanh toán trực tuyến trả sau trên ứng dụng Hi FPT và/hoặc website https://member.fpt.vn 

của FPT Telecom; 

6. Nội dung chương trình khuyến mại: 

a) Nội dung và điều kiện khuyến mại 

1 

Khách 

hàng 

thanh toán 

AutoPay 

trên Hi 

FPT 

Thanh toán AutoPay lần đầu: 5%/hợp đồng 

- Tiền chiết khấu được giảm trừ vào cước tháng tiếp theo. 

- Áp dụng cho khách hàng lần đầu thanh toán thành công AutoPay trên Hi 

FPT trong khoảng thời gian từ 05/04-30/06/2018. 

Thanh toán AutoPay lần thứ hai trở đi: 3%/hợp đồng 

- Tiền chiết khấu được giảm trừ vào cước tháng tiếp theo. 

- Áp dụng cho khách hàng mới đăng ký AutoPay từ 05/04/2018 và tiếp 

tục AutoPay thành công từ lần thứ hai trở đi, trong khoảng thời gian từ 

05/04-30/06/2018. 

https://member.fpt.vn/
https://member.fpt.vn/


Thanh toán AutoPay lần thứ hai trở đi: 3%/hợp đồng 

- Tiền chiết khấu được giảm trừ vào cước tháng tiếp theo. 

- Áp dụng cho khách hàng đã đăng ký AutoPay trước 05/04/2018 và tiếp 

tục thanh toán AutoPay thành công trong khoảng thời gian từ 05/04-

30/06/2018. 

2 

Khách 

hàng thanh 

toán 

online trả 

trước trên 

Hi FPT 

và/hoặc 

Member 

FPT 

Trả trước 6 tháng: Giảm 50.000 đồng/hợp đồng 

Trả trước từ 12 tháng trở lên: Giảm 100.000 đồng/hợp đồng 

- Giảm trừ ngay trên số tiền cước cần thanh toán của khách hàng. 

- Áp dụng cho khách hàng thanh toán thành công tại Hi FPT hoặc 

Member FPT. 

- Không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khi thanh toán AutoPay 

3 

Khách 

hàng 

thanh toán 

online trả 

sau trên Hi 

FPT hoặc 

Member 

FPT 

Thanh toán lần đầu trên Hi FPT và Member FPT: 15.000 đồng/hợp 

đồng 

-  Giảm trừ vào cước tháng tiếp theo. 

- Áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán trên Hi FPT và 

Member trong khoảng thời gian từ 05/04-30/06/2018. 

- Khách hàng từng thanh toán trên Hi FPT, sau đó chuyển sang thanh toán 

trên Member thì giao dịch trên Member không được coi là thanh toán 

lần đầu tiên. Và ngược lại. 

Thanh toán từ lần thứ hai trở đi trên Hi FPT và Member FPT: 10.000 

đồng/hợp đồng 

- Giảm trừ vào cước tháng tiếp theo. 

- Áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán trên Hi FPT và 

Member trong khoảng thời gian từ 05/04-30/06/2018. 

- Khách hàng từng thanh toán trên Hi FPT, sau đó chuyển sang thanh toán 

trên Member thì giao dịch trên Member được coi là lần thanh toán thứ 

hai trở đi. Và ngược lại. 



Thanh toán từ lần thứ hai trở đi trên Hi FPT và Member FPT: 10.000 

đồng/hợp đồng 

- Giảm trừ vào cước tháng tiếp theo.  

- Áp dụng cho khách hàng từng thanh toán trên Hi FPT và Member trước 

05/04/2018.  

- Khách hàng từng thanh toán trên Hi FPT, sau đó chuyển sang thanh toán 

trên Member thì giao dịch trên Member được coi là lần thanh toán thứ 

hai trở đi. Và ngược lại. 

4 

Khách 

hàng đăng 

ký 

AutoPay 

lần đầu 

01 quà tặng e-voucher/hợp đồng đăng ký thành công  

E-Voucher của một trong 3 nhà cung cấp Shopee, Canifa, Grab 

- Shopee: 1.000 mã giảm giá 30.000 đồng cho hóa đơn từ 300.000 đồng 

(thời gian tặng cho khách hàng từ 05/04/2018 đến hết 20/04/2018). 

- Canifa: 1.000 mã giảm giá 30% cho hóa đơn dưới 1 triệu đồng 

- Grab: 1.000 mã đi Grab trị giá 30.000 đồng và mỗi mã đi 2 lượt, 

 Mã được gửi tặng ngay sau giao dịch đăng ký AutoPay thành công 

 Mã được tặng theo từng Hợp đồng 

 Áp dụng cho khách hàng đăng ký thành công AutoPay trên Hi FPT 

trong khoảng thời gian từ 05/04-30/06/2018 

 Điều kiện: Duy trì dịch vụ  AutoPay 3 tháng 

 

b) Cách thức nhận khuyến mại: 

- Đối với ưu đãi tặng e-voucher (phiếu mua hàng điện tử): phiếu mua hàng điện tử sẽ được 

gửi đồng thời đến tài khoản của Khách hàng trong ứng dụng Hi FPT. 

- Đối với ưu đãi chiết khấu và bồi hoàn cước: ưu đãi cước phí sẽ được trừ trực tiếp vào 

khoản cước phí phát sinh. 

c) Thời gian nhận khuyến mại: FPT Telecom thực hiện khuyến mại cho khách hàng không 

muộn hơn ngày 30/07/2018 

d) Trách nhiệm thông báo: 

- Khách hàng thỏa điều kiện hưởng ưu đãi của chương trình sẽ nhận thông báo trực tiếp bằng 

email (thư điện tử) và thông báo trên ứng dụng Hi FPT. Trong trường hợp Khách hàng có 

thắc mắc/khiếu nại về quy trình hoặc kết quả của chương trình ưu đãi, khách hàng liên hệ 

FPT Telecom trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.  

- Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline 1900 6600 

7. Những quy định khác 



- FPT Telecom sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Khách hàng không nhận được thông 

báo do thay đổi địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho FPT 

Telecom. 

- Khách hàng sẽ mất quyền hưởng ưu đãi chương trình nếu từ chối nhận ưu đãi. 

- Mọi quyết định của FPT Telecom liên quan đến các chương trình khuyến mãi, bao gồm kết 

quả Khách hàng nhận uu đãi trong suốt hương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm 

theo toàn quyền quyết định của FPT Telecom sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết 

theo quy định của pháp luật.  

- Thể lệ này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của FPT Telecom 

sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. 

 


